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  معناه ذو احلكم واحلكمة وايش تقول عبد الرمحن .

  املشقة جتلب التيسري.؟ ...:الطالب

وآية : أي نعم فيها أن املشقة جتلب التيسري نشوف كالم املؤلف ألن له تعليق يف هذه اآلية قال "  الشيخ

ين أشرنا إليهما هذا القوالن الذ" االستئذان قيل منسوخة وقيل ال ولكن تهاون الناس في ترك االستئذان 

وأما أن  نوالصحيح أن اآلية حمكمة وباقية وأن ترك االستئذان إما للتهاون وإما لزوال السبب املوجب لالستئذا

  نقول إن األحكام الشرعية تنسخ لرتك الناس العمل ا فهذا ال وجه له

  ...:الطالب

وما سبب  ...نقول يف ذلك اونوا يف فعلهأن ...: يف ترك االستئذان اون الناس يف تركه الذي ينبغي  الشيخ

  اوم نقول تركهم ترك االستئذان .

  ...:الطالب

  : إذا قصر يف تربيته وتأديبه أما إذا ما قصر فال الشيخ

  :اذا كان بالغا الطالب

ا ايضا  :  إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه اذا بلغ يكون مثل غريه إذا قدر على تغيري املنكر وجب عليه كن الشيخ

)) وقلنا لآلية منطوق ومفهوم منطوقها  ليس عليكم وال عليهم جناح بعدهن(( حبثنا أمس يف مسألة قوله تعاىل 

لكن مفهومها أنه عليهم جناح يف هذه األوقات الثالثة  ...ال إشكال فيه وهو نفي اجلناح ألنه ال يوجد جناح

  ر ليسو مكلفني حىت يكون عليهم جناح يف معصية .على األولياء وعلى الصغار وهذا فيه إشكال ألن الصغا

  يف احد األفراد...:الطالب

  فيصدق بوجود صورة من العموم ولو صورة واحدة  ...: يف احد األفراد أي نعم يقول املفهوم ليس له الشيخ

  )) أيها األحرار وإذا بلغ األطفال منكم(( مث قال  

  ...:الطالب

في جميع األوقات كما )) الحلم فليستأذنوا (( أيها األحرار )) منكم  وإذا بلغ األطفال((  ...: الشيخ

إذا بلغ احللم يقول املؤلف أيها األحرار منكم وذلك ألن " استأذن الذين من قبلهم أي األحرار الكبار 

باألحرار  املماليك كما سبق ال يستأذنون إال يف األوقات الثالثة سواء كانوا كبارا أو صغارا وهلذا قيدها املؤلف

هو كناية عن البلوغ باإلنزال واحللم مبعىن االحتالم أو مبعىن العقل وذلك   بلغوا احللم مبفهوم اآلية األوىل وقوله 

لكمال عقوهلم لكن األول أوىل ألنه ال يشرتط ذا كمال العقل وكمال العقل حيصل بكمال أربعني سنة وقوله (( 
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اهللا سبحانه وتعاىل سوى بلوغ احللم واملعروف أن هناك شيئني آخرين  )) مل يذكر إذا بلغ الحلم فليستأذنوا

حيصل ا البلوغ مها متام مخسة عشرة سنة وإنبات شعر العانة لكن هذان األمران فيهما خالف بني العلماء 

قدرة فمنهم من يرى أنه ال بلوغ إال باإلنزال وأن متام مخسة عشرة سنة ليس عالمة على البلوغ بل عالمة على 

النيب صلى اإلنسان على اجلهاد ألن الذين أخذوا ا إمنا أخذوا حبديث ابن عمر رضي اهللا عنه حينما عرض على 

عام أحد فلم جيزه وعرض عليه عام اخلندق فأجازه وكان له عام اخلندق مخس عشرة سنة فأجازه  اهللا عليه وسلم

) لكن كلمة بلغت هل  انية فأجازني ورآني بلغتفلم يجزني ولم يرني بلغت والثويف رواية للحاكم قال ( 

  معناها بلغت سن التكليف أو بلغت احلالة اليت ميكنين فيها أن أجاهد فيه احتمال

لكن عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا ورضي عنه كتب إىل عماله أن يفرضوا ملن بلغ مخسة عشرة سنة ورآهم قد  

لقتال فهو حد لبلوغهم ويرى بعض العلماء كأيب حنيفة أن حد لصالحهم ل ابلغوا وقال إذا كان هذا السن حد

البلوغ مثانية عشرة سنة ال مخسة عشرة سنة وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا ألن الذي واضعه 

فيما يظهر إنسان أجنيب ال يعرف إال املذهب املعروف الشائع عند عامة املسلمني وهو مذهب أبو حنيفة الذي 

ده بثمانية عشرة سنة وإمنا مذاهب األئمة الثالثة أن البلوغ حيصل خبمس عشرة سنة أما إنبات العانة فنفس يقي

عليه الصالة والسالم الشيء أيضا فيه خالف والذين قالوا إنه ليس عالمة على البلوغ قالوا أن كون الرسول 

كلف بل هو دليل على أنه من أهل يكشف عن غلمان بين قريظة فمن أنبت قتله ليس ذلك دليل على أنه م

لكن مشهور املذهب ما هو معروف لديكم من أن البلوغ حيصل من  النيب صلى اهللا عليه وسلمالقتال فيقتله 

  ثالثة أشياء 

)) وجه اخلطاب هلم ألم إذا بلغوا احللم صاروا أهال للتكليف وتوجيه اخلطاب إليهم وقوله :  فليستأذنواقال (( 

(( كذلك يبين اهللا ) أي من عامة الناس الذين يستأذنون يف مجيع األوقات الذين من قبلهم ) (( كما استأذن

) كذلك أي مثل ذلك البيان يبني وقد قلنا أن الكاف اسم مبعىن مثل وهي مفعول لكم آياته واهللا عليم حكيم )

يات ولعل هذا واهللا أعلم من باب التنويع مطلق ليبني وهنا اآلية مثل اآلية اليت قبلها إال الفرق يف قوله آياته بدل آ

  يف األسلوب وإال فمعنامها سواء  

 )) الالتي ال يرجون نكاحا(( قعدن عن الحيض والولد لكبرهن  "))(( والقواعد من النساء مث قال تعاىل : 

 ))غير متبرجات (( لذلك فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع والخمار 

" إىل آخره القواعد مجع قاعدة وقوله من النساء  مظهرات بزينة خفية كقالدة وسوار وخلخال وأن يستعففن

بيان للقواعد ألن ال يف القواعد اسم موصول ألنه إذا دخلت ال على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم 
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يان لقواعد لكن قعدن عن أي شيء يقول فاعل فهي اسم موصول فالقواعد مبعىن الاليت قعدن وقوله من النساء ب

" معىن القواعد معناه الاليت ال يلدن وال حيضن لكربهن وقيل القواعد املالزمات  عن الحيض والولداملؤلف" 

البيوت لكربهن ألن ال خيرجن من العجز والضعف فهن قواعد وقيل إن القواعد اسم للعجائز مطلقا مثل ما 

(( قول أيضا قاعدة مبعىن عاجزة عن القيام والذهاب واإلياب طيب وقوله : نقول عجوز مشتقة من العجز ن

) الالت صفة اليش؟ للقواعد وإال للنساء؟ للقواعد ألنك لو قلت من النساء الاليت ال الالتي ال يرجون نكاحا )

 يرجون نكاحا يرجون نكاحا صار فيه قواعد من النساء الاليت يرجون النكاح وليس األمر كذلك فقوله الاليت ال

  صفة للقواعد وقوله ال يرجون كيف ال يرجون وهم مؤنث ويرجون فعل مذكر .

  ...:الطالب

: أي نعم الواو واو الفعل والنون نون النسوة ومعىن ال يرجون نكاحا أي ال يطمعن فيه وذلك لكربهن ألن  الشيخ

يضعن (( ) الشك أن املراد بقوله ) (( فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن... املرء ال يتجوز من العجائز

)) ليس مجيع الثياب مبعىن يبقني عراة هذا ال ميكن القول به إذن فما املراد بالثياب ؟ الثياب الظاهرة اليت ثيابهن 

جرت العادة بلبسها مثل اجللباب يقول املؤلف والرداء والقناع واخلمار هذه األشياء الظاهرة فيجوز للمرأة العجوز 

وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها لكن بشرط أال تتربج بزينة غري متربجات  بزينة  مسطعأن تلبس 

فإن كان تبدي زينة راغبة للنكاح يرين مبنزلة الشواب تلبس سوار وتلبس خلخال وتقعد تبجح عند الناس لكن 

املسألة طبيعية فيجوز هلا أن تضع هذا شرط أال تكون ذه احلال إن كان ذا احلال فال جيوز لكن إذا كانت 

  ثياا

  : ولو كانت عند اجنيب ؟لطالبا

  نشرع يف ذكر الفوائد ....نعم  ولو كانت عند أجنيب ألا ال تبغي نكاح  أي:  الشيخ

  ؟...))  غير متبرجات  بزينة((  :الطالب

  بالزينة أقول هذا بيان للواقع . : ألن ما يف تربج إال الشيخ

  ؟...واعد من النساءالق...:الطالب

: إذا كانت عجوز ما خيالف لو أن انسان جاب  امرأة عجوز خادم يف البيت جيوز تكشف مايف مانع ال الشيخ

  ...: تسافر إال مبحرملطالبا

  : احملرم ال احلديث عام ال جيوز تسافر إال مبحرم الشيخ

  ...:لطالبا
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  خيالف.: وما هو شرط ألن البيت إذا ما صار فيه خلوة ما الشيخ

  اخلامسة عشر متامالبلوغ  :لطالبا

بدون  ألنك انت صاحب الشأن هذا الكتاب...خذ يا عبد الرمحن  ...: شرط البلوغ متام اخلامسة عشر الشيخ 

  ...عنوان ولذلك شطبته

ن هذا : بسم اهللا الرمحن الرحيم السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته كتابكم امسه الكرمي املؤرخ يف رمضان م الطالب

  العام وصلين 

  : وصلين الشيخ

  : وصلين وأنا أحدثك واحلمد هللا على ذلك نئة بعيد الفطر لكم منا مثلهالطالبا

  : نئتكم الشيخ

: نئتكم بعيد الفطر لكم منا مثلها ونسأل اهللا أن يتقبل من اجلميع تذكرون أنكم تصفحتم رسالة يف لطالبا

ركم كيفية وضع اليمني بني السجدتني كالمكم أن الذي يف الرسالة هو الوضوء والغسل والصالة وأنه لفت نظ

كما رواه مسلم من حديث عبد اهللا بن الزبري قال كان   النيب صلى اهللا عليه وسلممقتضى ما جاءت به السنة عن 

ه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قعد يدعوا وضع يده اليمىن على فخذه اليمىن ويده اليسرى على فخذ

اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إامه على أصبعه اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبته ويف رواية إذا قعد يف 

  الصالة

  : قعد يف الصالة الشيخ 

  : وروي من حديث ابن عمرلطالبا

  : ورويالشيخ

الة وضع كفه م إذا جلس في الصالنبي صلى اهللا عليه وسلكان يعني : وروي رضي اهللا عنهما قال " لطالبا

اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي اإلبهام ووضع كفه اليسرى على  

" ومل يرد التفريق بني اجللوس يف التشهد واجللوس بني السجدتني فيما أعلم ويدل على أنه ال فرق  فخذه اليسرى

رأيت اجلزء الرابع من حديث وائل بن حجر قال "  317بني اجللستني ما رواه اإلمام أمحد يف املسند صفحة 

  " فذكر احلديث وفيه وسجد فوضع يديه حذو كبر فرفع يديه حين كبر  النبي صلى اهللا عليه وسلم

  :  هكذا حذوالشيخ
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: حذو أذنيه مث جلس فافرتش رجله اليسرى مث وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع ذراعه اليمىن لطالبا

ىن مث أشار بالسبابة ووضع اإلام على الوسطى وقبض سائر أصابعه مث سجد فكانت يداه حذو على فخذه اليم

  أذنيه .

  : إذا صار هذا صريح بأنه بني السجدتني . الشيخ

  : ويف روايته عقد ثالثني وحلق واحدة وأشار بالسبابة الطالب

  :كم عقد ؟  الشيخ

 147بالسبابة احلديث يف الفتح الرباين ترتيب املسند صفحة :ويف روايه عقد ثالثني وحلق واحدة وأشار  الطالب

وقبض اثنتين وحلق حلقة يعني حلق وقد رواه بنحوه أبو داوود وقال فيه " ...اجلزء الثالث وقال يف سنده 

اجللوس يف  " وذا تبني أن ال فرق بني جلسة التشهد واجللوس بني السجدتني فأما تقييد اإلبهام مع الوسطى

بعض روايات ابن عمر جبلوس التشهد فال ينايف اإلطالق ألن ذكر بعض أفراد املطلق يف حكم يطابق حكم 

  املطلق ال يستلزم تقييده وإن كان يقتضيه إذا مل يقم دليل على اإلطالق

  خالص يف تعليق

  ...: الطالب

  : ايش يقول  الشيخ

  :ويف النهاية  الطالب 

  اية  : ويف رواية ما الشيخ

: ويف رواية وضع يديه على ركبته ورفع أصبعه اليمىن اليت تلي اإلام فدعا ا ويده اليسرى علي فخذه  الطالب

  اليسرى باسطها عليها وظاهرها أنه رفعها للدعاء ا وهو رفع فوق مطلق اإلشارة

  :أنه رفعها الشيخ

  ...: الطالب

  :أنه رفعها حطها   الشيخ

ه رفعها للدعاء ا وهو رفع فوق مطلق اإلشارة اليت جاءت يف الرواية األوىل ويف حديث ابن : وظاهره أن الطالب

الزبري وعلي وعلى هذا تكون مرفوعة رفع إشارة فإذن ذكر اجلملة الدعائية رفعها زيادة ذلك إشارة إىل علو من 

  دعاه

  : من دعاه الشيخ
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جر مث رفعها رأيته حيركها يدعوا ا ويف حديث ابن الزبري : وهو اهللا تعاىل ويؤيد ذلك حديث وائل بن ح الطالب 

  يدعوا هكذا وأشار ابن عيينة بأصبعه رواه الدارمي . النيب صلى اهللا عليه وسلمعند الدارمي رأيت 

  : خل هذا  الكتاب معك وراجع  املسند يف الفتح  الشيخ

  ...:الطالب

  د عقد اثنتني والظاهر أا مثل رواية أيب داوود عقد اثنتني : ال الظاهر أنه خطأ يف النسخة ألن أبا داوو  الشيخ

  ...:الطالب

  : الظاهر أنه ال بأس به حىت الرجال ما رأيت منهم شيء يال يا مجاعة نقرأ يال يا حممد الرباك. الشيخ

  ...:الطالب

فع يديه وكذلك أيضا : يف الدعاء يف خطبة اجلمعة كان الرسول يشري إذا دعا إال يف االستسقاء فكان ير  الشيخ

  ورد أن الرسول أشار حينما قال اللهم اشهد يف خطبة عرفة .

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني قال  القارئ:

الة وضع يديه كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا جلس في الصرمحه اهللا تعاىل وعن ابن عمر قال " 

   على ركبتيه

: حىت أن اهللا سبحانه وتعاىل أمر األطفال إذا بلغوا احللم أن يستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم يعين  الشيخ

يف كل وقت وأما قبل ذلك فال يستأذنون إال يف ثالثة أوقات فقط وذلك ألم مرتددون علينا واالستئذان علينا 

ما جعل اهللا علينا فيه من حرج على هذه األمة مث سبق أيضا أن اهللا نفى اجلناح عن يف كل مرة يشق وهذا الدين 

القواعد الاليت ال يرجون نكاحا أن يضعن ثيان يعين الظاهر من الثياب بشرط أال يكن متربجات بزينة وبني أن 

  استعفافهن خري هلن وهو ما سنبدأ به اآلن إن شاء اهللا 

)) بل  عن الولد والحيض لكبرهن)) يعين العجائز الاليت قعدن يقول املؤلف ((  ءوالقواعد من النساقال ((  

 (( ال يرجون نكاحاوعن األعمال أيضا واحليض والولد لكربهن ولزمن بيون وأمكنتهن فهي مجع قاعدة وقوله 

يضعن ثيابهن فليس عليهن جناح أي إثم أن )) أي ال يطمعن فيه وذلك لكربهن وعدم رغبة الناس م يقول " 

" التربج مبعىن التعلي والظهور ومنه الربوج اليت يف  غير متبرجات مظهرات بزينة خفية كقالدة وسوار وخلخال

السماء لعلوها وارتفاعها فمعىن متربجات أي متعليات وقول املؤلف رمحه اهللا مظهرات هذا من باب التفسري 

ظهرن الزينة وقوله بزينة أي بزينة خفية يظهرا إذا وضعن تلك بالالزم وإال فالتربج معناه التعلي يلزم منه أن ي

)) بأال يضعنها خري هلن ملا يف ذلك من البعد عن مواضع الفتنة وكما قيل لكل  وأن يستعففنالثياب مث قال (( 
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(( قال:  ساقطة القطة قد تكون بنفسها ال ترجوا النكاح لكربها ولكن رمبا يتعلق ا إنسان وهي ذه احلال وهلذا

" ختم اآلية بالسمع والعلم ألن املقام  واهللا سميع لقولكم عليم بما في قلوبكم)" وأن يستعففن خير لهن )

)) حمله القلب  غير متبرجات) وبالعلم ألن قوله (( (( فال تخضعن بالقول )قد يقتضي قوال كما يف قوله تعاىل: 

إمنا يعلم علما فهو مسيع سبحانه وتعاىل مبا يقال هلن أو يقلنه ومتعلقة العلم ألن ما يف القلب ال يسمع وال يرى و 

  هؤالء القواعد وعليم مبا يف قلون وقلوب من نظر إليهن من امليل والفتنة يستفاد من هذه اآلية .

  : حملها القلب وإال اجلوارح ؟الطالب

  :ما هي ؟ الشيخ

  ...:الطالب

لعلم يتعلق بالرؤية قيل إا قد تظهر الزينة بدون قصد التربج فال : ال اجلوارح هذا ما حملها ما يتعلق با الشيخ

  يكون يف ذلك نية  

يف هذه اآلية فوائد أوال احلكم الظاهر منها وهي أن العجائز الالئي يئسن من النكاح لكربهن جيوز هلن وضع 

اهرة جيوز للعجائز أن يضعنها الثياب الظاهرة مثل اجللباب والرداء واخلمار وما أشبه ذلك يعين هذه األلبسة الظ

  وذلك ألن ال يرجون نكاحا فال خيفن من الفتنة 

بدون مخار وما أشبه ذلك ال ، ...ثانيا أن على غري القواعد أن يلبسن لباسا ظاهرا ساترا ما تقول املرأة اليت تطلع 

ن عدمه يدخل يف احلديث جيب على غري القواعد أن يبقني ثيان الظاهرة عليهن ملا يف ذلك من التسرت وأل

م معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء  و ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قالصحيح 

كاسيات عاريات مائالت مميالت رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ال يدخلن الجنة وال يجدن ريحها وإن 

يها ثياب ولكن تصف مقاطع جسمها وال تزول ا فإن املرأة إذا كان عل ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )

الفتنة فهي كاسية عارية وفيه أيضا يقاس على القواعد من ال تشتهى لغاية يف قبحها فإن اليت ال تشتهى لغاية يف 

  قبحها كالعجائز ألا ال ترجوا النكاح وال يطمع أحد فيها وهلذا أحلق العلماء هذا الصنف من النساء بالقواعد

) فهذا الشرط إذا ختلف صار عليهن (( غير متبرجات بزينة )أن التربج بالزينة حرام على  العجائز لقوله:  رابعا 

  جناح يف ذلك وهذا يدل على التحرمي فإذا كان التربج حرام على العجائز

أو مساواة ؟  فنقول الفائدة اخلامسة حترمي التربج على من ؟ الشواب ومن هي حمل الفتنة هذا القياس قياس أولوية 

  أولوية معلوم ألنه إذا حرم القواعد الاليت ال يرجون نكاحا فغريهن ممن يرجوا النكاح وتتعلق به الفتنة أبلغ



 - 8  -

السادس أن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما كيف ذلك ؟ ألن اهللا إمنا أباح وضع الثياب هلؤالء القواعد ألن  

ه على خوف الفتنة يف مثل هذه األمور فاحلكم يدور مع علته وجودا الفتنة بعيدة فيهن فيؤخذ منه أن املدار كل

  وعدما

الفائدة السابعة ما نبه عليه كثري من أهل العلم بأنه حىت على القول جبواز كشف الوجه واليدين إذا كان ذلك  

ه ال ميكن أن ضبط ذريعة للفتنة والتوسع كان هذا حراما وعليه فيكون هذا القول ال حمل له يف عصرنا ملاذا ؟ ألن

النساء أبدا ولذلك جتد اتمعات اليت أخذت ذا القول أصبحت ال تستطيع أن تتخلص مما وقعت فيه من 

التربج السافر الذي ال يرمي إليه هذا القول بأي صلة فلم تقتصر املسألة على الوجه والكفني بل تدرجت إىل 

والساق والقدم كل هذا بأسباب أن النساء اآلن بل واتمعات الرأس والرقبة والنحر والذراع بل والعضد أحيانا 

اإلسالمية مع األسف ال ميكن أن تنضبط باحلدود الشرعية ألا جمربة على الدين إال ما شاء اهللا وعلى هذا 

فنقول هذا القول الذي يطنطن به بعض الناس احملبني للسفور ال حمل له يف هذا العصر ألن من شرطه أال تتربج 

بزينة وأال خياف منه الفتنة وهذا موجود وحمقق فالفتنة موجودة والتربج موجود وهلذا القواعد اليت رخص اهللا هلن يف 

وضع الثياب اشرتط هذا الشرط غري متربجات بزينة وجند كثريا من نساء هؤالء الناس تتربج بالزينة وال شك حتمر 

هذا مما يدل على أن املوضوع أصبح اآلن ليس ذا حمل يف  اخلدين والشفتني وتكحل العينني وتزجج احلواجب كل

  هذا الوقت .

  ...:الطالب

  : ال الصحيح أنه ما له حد الشيخ

  ...الطالب

  ؟...:كيف  الشيخ

  ...الطالب

:ال،  احلكم يدور مع علته يتفرع عنها هذه املسألة أنه مىت خيف الفتنة بكشف الوجه واليدين بناء على  الشيخ

  ال جيوز ذلك كما نبه على ذلك كثري من أهل العلم . القول به فإنه

  ...:الطالب

: ما فيه شك يف ذلك لكن على القول به يف هذا الوقت ال ميكن أن يتمشى عليه ألن الفتنة قائمة وكونه  الشيخ

  ذريعة إىل التوسع قائم أيضا
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) جيوز (( وأن يستعففن خير لهن )وفيه دليل على أن األفضل البعد عن الريبة وحمل الفتنة وإن بعدت لقوله:  

هلن يضعن الثياب لبعد الفتنة ن ولكن مع ذلك كلما بعد اإلنسان عن أسباب الفتنة كان خري له واإلنسان قد 

من مسع بالدجال أن ينأ عنه ألنه  النيب صلى اهللا عليه وسلميشعر بنفسه أنه بعيد عن الفتنة مث يقع فيها وقد أمر 

  ؤمن فال يزال يقذف به باحلجج والشبهات حىت يتبعهيأتيه وهو يرى أنه م

)) يعين من  خير لهن(( وفيه أيضا إثبات تفاضل األعمال الفائدة التاسعة إثبات تفاضل األعمال ألن قوله  

  عدم االستعفاف فدل ذلك على أن األعمال بعضها أفضل من بعض 

ال منه فإذا ثبت تفاضل األعمال فيما بينها ثبت وينبين على ذلك أو يتفرع على ذلك تفاضل اإلميان ألن األعم

  تفاضل  اإلميان وأنه يزيد وينقص وهذا هو مذهب أهل السنة واجلماعة 

)) وما تضمنتاه من الصفة وهي السمع والعلم وقد مر علينا  واهللا سميع عليموفيه إثبات امسني من أمساء اهللا (( 

ذلك االسم وتلك الصفة بل املراد والغرض التعبد هللا مبقتضى ذلك  أنه ال يراد من أمساء اهللا وصفاته جمرد معرفة

فإذا علمت أن اهللا مسيع عليم عملت بكل قول يرضيه وجتنبت كل قول يسخطه عملت بكل قول يرضيه ألنك 

تعلم أنه يسمعك ويثيبك عليه وجتنبت كل قول يسخطه ألنك تعلم أنه يسمعك فيسخط عليك وكذلك بالنسبة 

بالنسبة لسائر الصفات واألمساء ليس املراد أن تعرف هذا االسم وهذه الصفة ومدلوهلما بل املراد أن للعلم وكذلك 

النيب تعمل هللا سبحانه وتعاىل وأن تتعبد هللا مبقتضى ذلك االسم وتلك الصفة وهلذا جاء يف احلديث الصحيح عن 

واملراد بإحصائها ثالثة أمور ضبط  نة )( إن هللا تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الج صلى اهللا عليه وسلم

  لفظها ومعناها والتعبد هللا مبقتضاها اإلنسان يعرف اللفظ واملعىن ويتعبد هللا مبا تقتضيه هذه األمور. 

  

  

  


